
KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA 
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM 
Wersja obowiązująca od dnia 1 grudnia 2019 r. 

 

CZĘŚĆ V. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE  

 

 Tytuł prowizji/opłaty w złotych 

1 2 3 4 

I. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE OTRZYMYWANE PRZEZ PKO BP SA 

1. Polecenie przelewu SEPA 1) 0,00  

2. Polecenie przelewu w walucie obcej (otrzymane z banków krajowych)  11,00 2) 

3. Polecenie przelewu od banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu SEPA)  11,00 2) 

4. Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego/walutowego z tytułu świadczenia emerytalno-rentowego (z wyłączeniem poleceń 
przelewów SEPA)  

15,00 

II. PRZELEWY ZAGRANICZNE/WALUTOWE WYSYŁANE PRZEZ PKO BP SA  oddział lub usługa 
bankowości telefonicznej 

usługa bankowości 
elektronicznej  

5. Realizacja polecenia przelewu zagranicznego/walutowego: 

1) w trybie zwykłym:3) 

a) polecenie przelewu SEPA 1) zgodnie z Częścią I  
Działami I-III i VI-VII 

zgodnie z Częścią I  
Działami I-III i VI-VII  

b) polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)  50,00 25,00 

c) polecenie przelewu do banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu SEPA) 3a 50,00 25,00 

2) w trybie pilnym: 4) 

a) polecenie przelewu SEPA 1) 50,00 25,00 

b) polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) 80,00 55,00 

c) polecenie przelewu do banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu SEPA) 130,00 105,00 

6. 
 

Pozostałe opłaty związane z realizacją przelewu zagranicznego/walutowego: 

1) anulowanie przez Klienta zlecającego przelew zagraniczny/walutowy, który nie został zrealizowany przez PKO BP SA 20,00 

2) zlecenie czynności dodatkowych do zrealizowanego przelewu zagranicznego/walutowego, dot.: uzupełnień, zmian, zapytań, anulowań 5)  50,00 + koszty banków trzecich 

3) realizacja z instrukcją kosztową OUR 80,00 

4) wydanie kopii wysłanego komunikatu przelewu zagranicznego/walutowego  6,00 

1) Przelew zagraniczny/walutowy w walucie Euro w ramach obszaru SEPA - wszystkie kraje UE (w tym Polska) oraz inne kraje prezentowane na stronach internetowych PKO BP SA www.pkobp.pl. 
2) Opłata za realizację nie jest pobierana w przypadku przelewu zagranicznego/walutowego podlegającego tzw. ustawie antyspreadowej (ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw). 
3) Tryb zwykły - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty „spot”, z wyjątkiem Polecenia przelewu SEPA z datą waluty „tomnext”.  
3a)  Przelew zagraniczny w euro do banków w EOG rozliczany w formie gotówkowej zgodnie z Częścią IV. 
4)  Tryb pilny - realizacja przelewu zagranicznego/walutowego z datą waluty "tomnext" (z wyłączeniem Polecenia przelewu SEPA) albo „overnight". Waluty, w których możliwa jest realizacja wskazane są w Komunikacie. 

5) Opłata pobierana za dyspozycję złożoną przez Klienta lub w wyniku zwrotu środków bez uprzedniej dyspozycji Klienta albo za odzyskanie środków przez PKO BP SA, w związku z pisemną dyspozycją Klienta. 


